
Zagadka na początek ! spróbujcie odgadnąć o czym dzisiaj będziemy mówić  

 
To jest mały Eskimosek. 
Ma czerwony z mrozu nosek. 
Ma ubranko z futra foki ,  
co mu mocno grzeje boki. 
Szyła mama go synkowi 
Kiedy tata ryby łowił. 

 

Na początek posłuchacie wiersza  

 

„Odarpi, syn Egigwy”  

H. Szayerowa 

To Odarpi. Mały chłopiec Eskimosek. 

Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek. 

Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów. 

I ma samych Eskimosów za kolegów. 

A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi, 

Więc Odarpi też niedźwiedzie futro nosi. 

Mieszka w igloo, igloo śnieżnej chacie z bloków lodu. 

Jeszcze dziadek sam zbudował je za młodu. 

A do szkoły co w odległym jest okręgu 

Wiozą chłopca na saneczkach psy w zaprzęgu. 

I Odarpi widzi ciągle w czasie biegu, 

Renifery mech skubiące, gdzieś z pod śniegu. 

Gdy Odarpi leży nocą w swym śpiworze. 

To mu do snu lodowate huczy morze. 

A gdy mały Eskimosek mocno zaśnie, 

Sen mu inne niż wam opowiada baśnie. 

 

 



Historyjka obrazkowa do wiersza 

      

            



 

Na Grenlandii trwa niemal przez cały rok wieczna zima. Nie ma tam drzew, a jedynie małe krzaczki , 

które zielenią się tylko przez kilka tygodni. 

 

Jak myślicie , czy da się tam mieszkać w takim strasznym zimnie? 

Co jest potrzebne aby wytrzymać w zimnie ? - bardzo ciepłe ubranie , czapka , rękawice , buty 

 

Popatrzcie, to tak wygląda człowiek , który mieszka w zimnych krajach . To Eskimos.  

 



Pokolorujcie Eskimosa i przyklejcie go na dużą niebieską kartkę. Możecie spróbować samodzielnie 

wykonać dla niego iglo  

 



 

.Zabawa ruchowa „Wyprawa” 

My idziemy na wyprawę - Maszerujemy w miejscu, 

My się pingwinów i fok nie boimy, - Kiwamy głową i ręką w geście przeczącym, 

o, co to? – pokazujemy palcem na kogokolwiek, 

To jest: 

wielka góra ! 

My nie możemy przejść nad, 

My nie możemy przejść pod, 

My nie możemy jej przepłynąć 

My nie możemy jej przefrunąć 

My musimy ją ominąć - wykonujemy obrót 

 

My idziemy na wyprawę - Maszerujemy w miejscu, 

My się pingwinów i fok nie boimy, - Kiwamy głową i ręką w geście przeczącym, 

o, co to? – pokazujemy palcem na kogokolwiek, 

To jest: 

wielkie morze 

My nie możemy przejść nad, 

My nie możemy przejść pod, 

My nie możemy jej przefrunąć 

My musimy go przepłynąć - wykonujemy gest płynięcia kraulem, 

My idziemy na wyprawę - Maszerujemy w miejscu, 

My się pingwinów i fok nie boimy, - Kiwamy głową i ręką w geście przeczącym, 

o, co to? – pokazujemy palcem na kogokolwiek, 

To jest wielki tunel 

My nie możemy przejść nad, 



My nie możemy przejść pod, 

My nie możemy go przefrunąć 

My musimy się przeczołgać - wykonujemy gest przeciągania się przez tunel, 

 

My idziemy na wyprawę - Maszerujemy w miejscu, 

My się pingwinów i fok nie boimy, - Kiwamy głową i ręką w geście przeczącym, 

o, co to? – pokazujemy palcem na kogokolwiek, 

To jest wielki pingwin 

My nie możemy przejść nad, 

My nie możemy przejść pod, 

My nie możemy go przefrunąć 

My musimy uciekać!!! 

 


